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Калі нарадзіўся
Дзед Мароз?
Нам здаецца, што самае чароўнае і папулярнае свята – Новы год – існавала заўжды. Як і
галоўны яго персанаж, любімы ўсімі дзеткамі
Дзед Мароз. Але аказваецца, што наш Дзядуля
зусім яшчэ малады.
У славянскай міфалогіі персанаж, падобны да
Мароза, існаваў ужо даўно. У беларускіх землях яго
часцей звалі Зюзя. Праўда, нашы продкі ўяўлялі
яго зусім не так, як мы. Гэта быў маленькі дзядок
з даўжэзнай белай барадой, якая ў выглядзе завеі
праносіцца па паветры, а яго халодны подых
скоўвае рэкі і азёры. У лесе ён замятае дарогу заблукалым падарожнікам і замарожвае іх да смерці.
Зразумела, за яго злы нораў людзі не моцна любілі
гэтага нячысціка.
З прыходам хрысціянскай рэлігіі ўсе дэманы
перайшлі ў вобласць забабонаў простага народа,
у свядомасці якога мірна ўжываліся хрысціянскія
і паганскія вобразы. Каб паступова выцесніць
апошнія, трэба было непрыкметна падмяняць іх
першымі.
Так, падчас знакавага для паганскай культуры
перыяду – зімовага сонцастаяння – хрысціяне
сталі святкаваць Каляды. Першапачаткова елка
адлюстроўвала паняцце пра Сусветнае Дрэва, якое
ўвасабляе міфалагічную мадэль свету старажытных індаеўрапейцаў.
Акрамя таго, вечназялёныя елка і піхта выступалі
ў ролі знакаў вечнага жыцця. З прыходам
хрысціянства елку сталі ўпрыгожваць Віфліемскай
зоркай, свечкамі і анёлачкамі. А функцыі зімовага
баства ў Еўропе пачаў выконваць Святы Мікалай
(Санта-Клаўс). Праваслаўная традыцыя такога
персанажа не прыдумала.
Новая трансфармацыя прыйшла разам з новай
савецкай рэчаіснасцю. Спачатку Каляды з усімі іх
атрыбутамі зусім адмянілі, як і іншыя рэлігійныя
святы. Аднак дзеткі, якія калісьці з зайздрасцю
глядзелі ў вокны панскай хаты на зіхаценне елкі,
выраслі і атрымалі ўладу. Зараз яны захацелі і
сабе такое ж свята.
У снежні 1939г. было вырашана падараваць
савецкім дзецям елку не горш, чым у дваранэксплуататараў, і прымеркаваць яе да навагодніх
урачыстасцяў, якія праводзіліся прыкладна ў той
жа час, што і былыя Каляды. Віфліемская зорка на
елцы добра ўпісалася ў тагачасную сімволіку.
А вось Ісуса Хрыста як галоўнага вінаватага
імпрэзы трэба было выцесніць якім-небудзь канкурэнтаздольным персанажам. Для гэтага звярнуліся
да героя рускіх казак Мароза і дапоўнілі яго рысамі
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Праўда і хлусня
пра выбары-2010

еўрапейскага Санты. Аднак новы герой значна
адрозніваўся ад заходняга калегі.
Святы Мікалай, каб не парушаць інтымнасць сямейнага свята, непрыкметна пранікае ў хату праз
комін і ненадакучліва кладзе падарункі пад елку.
Не ў прыклад яму савецкі Дзед Мароз павінен стаць
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Мафія і саўна
Уражанні ад паездкі ў Швецыю

масавіком-забаўніком, які ўручае прызы самым
актыўным удзельнікам святочнай праграмы.
Праўда, вынайдзены тады персанаж карыстаецца
любоўю дзяцей дагэтуль.
Працяг тэмы - на стар. 9.

Альбіна ТРУС
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Я цябен нон разумен
Пра карысць валодання мовамі
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Беларускамоўны Дзед Мароз
Як яму жывецца?

Што там недзе зямлю расцінае? (У.Караткевіч)

ПАЛІТЫКА

Адным радком
На студэнтаў ціснуць і
ў Берасці

Быць студэнтам і займацца грамадскай або
палітычнай дзейнасцю ў нашай краіне праблематычна. Аб гэтым сведчыць неверагодны ціск на
студэнцтва падчас выбарчых кампаній.
Пасля падзей на Плошчы студэнтам ВНУ і
супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы.
Аліна Літвінчук, студэнтка факультэту замежных
моваў Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту, кажа,
што яе раней не раз выклікалі ў дэканат і пагражалі выключэннем, калі яна не спыніць грамадска-палітычную
дзейнасць.
Дзяўчына — сябра АГП. Зараз, падчас зімовай сесіі,
размовы ў дэканаце не вядуцца, але выключэнне ёй
сапраўды пагражае, кажа Аліна:
– Раней мяне неаднаразова выклікалі ў дэканат, дзе
вялася размова наконт маёй апазіцыйнай дзейнасці.
Аднак апошнім часам мне перасталі гаварыць пра гэта
ў вочы. Але падчас сесіі мяне не дапусцілі да першага
іспыту, потым да другога, а гэта ўжо, па сутнасці, выключэнне з ВНУ.
Аліна не была на Плошчы, але свае праблемы з
сесіяй звязвае з палітычнай дзейнасцю:
- Выкладчыкі проста спецыяльна не ставяць мне
залік. А без здачы залікаў да іспытаў студэнты не
дапускаюцца. Я лічу, што выканала патрабаванні
для атрымання заліку. Усё здадзена і праверана
выкладчыкамі. Але мне залік не паставілі і ніяк не
абгрунтавалі сваё рашэнне. У ведамасці нічога да
гэтага часу не пастаўлена.

svaboda.org
З.Ы. Па інфармацыі «Дзедзіча», 4 студэнты
берасцейскіх ВНУ былі затрыманыя і асуджаныя
за ўдзел у акцыі 19 снежня. Акрамя гэтага, каля
250 студэнтаў БрДУ і БДТУ прымалі актыўны
ўдзел у агітацыйных кампаніях дэмакратычных
кандыдатаў у прэзідэнты: Р. Кастусёва, А. Міхалевіча,
В. Рымашэўскага, А. Саннікава, У. Някляева, Я. Раманчука.
Мы будзем уважліва сачыць за тым, як складзецца
іх лёс і ці здадуць яны сесію.

Рэгіянальны
партал

Dzedzich.org
Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для
берасцейскай моладзі.

НАШ партал
Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

пра
справы

Мы адкрыты для
ўсіх меркаванняў.

НАШЫ

dzedzich.org

Праўда і

Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі ставяць на мэту ствараць чароўны
свет дабрабыту, стабільнасці і квітнення для сваіх чытачоў і гледачоў. Ну і, канешне, увесь час нагадваць, каму мы абавязаныя сваім шчасцем. Сядзець у цяпліцы
дзяржаўнай прэсы вельмі карысна для здароўя: яна агароджвае вас ад негатыўнай
інфармацыі і выдумляе пазітыўную, каб падняць настрой.

Нядаўна ў нашай краіне адбыліся падзеі, пра якія сорамна не ведаць і на якія нельга
заплюшчваць вочы. Мы лічым, што зараз кожны беларус можа спыніць замбіраванне
дзяржаўнымі газетамі, радыё і тэлебачаннем і даведацца пра ўсю несалодкую праўду.
Нагадаем, што 19 снежня адбыліся выбары
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, па выніках якіх
амаль 80% галасоў набраў Аляксандр Лукашэнка.
Увечары гэтага дня людзі, якія былі незадаволеныя падлікам галасоў і палічылі вынік галасавання несапраўдным, выйшлі на мітынг у знак пратэсту. У выніку гэтых падзей супернікі А. Лукашэнкі
па перадвыбарнай гонцы былі арыштаваныя разам
з сотнямі людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыі.

1. Колькі чалавек, нязгодных
з вынікамі выбараў, не пабаялася выйсці на плошчу?

Спачатку дзяржаўныя СМІ перадавалі заявы
афіцыйных асобаў пра тое, што на мітынг наогул ніхто
не выйдзе. Пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў
выбараў у эфіры беларускіх тэлеканалаў гаварылася
пра невялікую групу прыхільнікаў апазіцыі, якая прарываецца да Дому ўрада.
На наступную раніцу, калі ў інтэрнэце з'явіліся
фатаграфіі і відэа з месца падзей, стала ясна, што ў
«невялікую групу» велізарны натоўп незадаволеных не
змесціш. Афіцыйная лічба павялічылася да 3-4 тысяч.
Як заўсёды, дадзеныя дзяржаўнай беларускай
прэсы рэзка адрозніваюцца ад дадзеных усіх астатніх
крыніц. Так, па інфармацыі БЕЛАПАН і Радыё «Свабода» ў мітынгу ўдзельнічала каля 20 тысяч чалавек,
па дадзеных «Белгазеты» – 30-40, расейскі тэлеканал
НТВ і шматлікія сусветныя інфармагенцтвы называюць лічбу каля 60 тыс. А журналісты РЕН ТВ вырашылі,
што лепш адзін раз убачыць, чым 7 раз пачуць: «100,
200, 300, ну 400 человек – эту цифру называла белорусская милиция за несколько часов до начала акции

оппозиции на Октябрьской площади. Ну что, это похоже на несколько сотен человек?» - кажа рэпарцёр,
за спіной якога гудзе шматтысячны натоўп. Журналіст
тады яшчэ не ведаў, што неўзабаве сам патрапіць у
кадры рэпартажаў разгону мітынгу, лежачы пад нагамі
беларускіх амапаўцаў.
Рэпартажы канала РЕН ТВ вы можаце паглядзець
на яго афіцыйным сайце:
http://www.ren-tv.com/news/politics/12544-2010-1220-09-13-37
http://www.ren-tv.com/news/politics/12548-2010-1221-09-51-53

2. Хто біў шкло?

Увечары 19 снежня ОНТ, а затым іншыя
дзяржаўныя каналы пачалі запускаць ролік, дзе
бачна, як невялікая група людзей спрабуе прабрацца
ў Дом урада, і б'е шкло на першым паверсе. Так, па
іх меркаванні, праходзіла акцыя пратэсту. У апісанні
падзей дзяржаўнымі СМІ гучаць словы «массовые
беспорядки», «погромы», «разъяренная толпа»,
«боевики» і г.д.
Чытач ці глядач мімаволі дадумвае сабе страшныя
карціны, дзе людзі, узброеныя бейсбольнымі бітамі,
выбухаюць дымавыя шашкі, грамяць вітрыны крамаў
і прагнуць крывавай расправы над вінаватымі. Тым
не менш, дзясяткі тысяч чалавек паводзілі сябе абсалютна мірна.
Хто ж тыя людзі, якія пачалі разбіваць шкло і
тым самым далі нагоду БТ і СБ казаць пра «страшныя пагромы», а ўраду – абвінаваціць 23 чалавекі ў
крымінальным злачынстве?
У кадры ОНТ мільгануў Віталь Рымашэўскі, і яго
палічылі галоўным вінаватым пабітага шкла. Але
ОНТ чамусьці не паказала, як «пагром» пачынаўся.

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

хлусня

Адзе знайсці крыніцы, з якіх можна даведацца нешта такое, што не патрэбна
кіраўніцтву дзяржавы? У нас ёсць незалежныя газеты, радыё і нават тэлеканал. Але
самы даступны і самы папулярны у свеце сродак інфармацыі – гэта інтэрнэт. Чаму ў
эпоху інфармацыі беларусы так неахвотна ім карыстаюцца? Для тых, хто цікавіцца
інфармацыяй пра сітуацыю ў краіне, у канцы гэтага артыкула апублікаваны спіс
СМІ, якія можна наведаць, каб знайсці пункт гледжання, адрозны ад афіцыйнага.

Адным радком
Рок супраць гвалту

5-га снежня ў Берасці рок-гурты выступілі супраць
бытавога гвалту. Пры падтрымцы ААН прайшоў
канцэрт «Больше ни звука» у Гарадскім Доме
Культуры.

Мы прапануем вам погляд на падзеі 19 снежня ў Менску дзяржаўных і незалежных
СМІ, а вы самастойна вырашыце, што ж адбылося тады на самой справе.

чуваць, як чалавек, які выбівае драўляным брусам
шкло, сказаў: «Выклікай АМАП».
Таксама на відэа відаць, што калі «спецназ» пачаў
адганяць людзей ад уваходу, то хлопца, які біў шкло,
проста адапхнулі, а на астатніх пасыпаліся дубцы».
(Усё відэа можна паглядзець на «You-Tube» ці
на сайце Радыё «Свабода»: http://www.svaboda.org/
content/article/2254732.html)
Да гэтага часу ніхто з тых, хто пачаў біць шкло, не
затрыманы і не прыцягнуты да адказнасці, нягледзячы
на тое, што іх твары адлюстраваныя на дзясятках фота
і відэа. Ніхто з абвінавачаных зараз у крымінальным
злачынстве ў «пагромах» удзелу не прымаў.

Акцыя супраць гвалту ў сям’і пракацілася па ўсіх
гарадах Беларусі і, канешне, закранула Берасце.
У бясплатным канцэрце прынялі ўдзел не толькі
берасцейскія гурты «Smoking Barrel» і «Амерта», а
таксама хлопцы з Менску (гурт «Relikt»).
Акрамя рокавай музыкі слухачоў чакалі тэматычныя
конкурсы і выступленне капітана міліцыі. Тэма бытавога гвалту не надта прыемная, але, на жаль, актуальная
ў сучасным грамадстве. Паглядзелі, абмеркавалі ды
паслухалі прыемную музыку.
Вялікі дзякуй за канцэрт арганізатарам, якія сабралі
шмат народу, прыемна што ёсць неабыякавыя да
праблемы гвалту ў сям’і людзі…(+ неабыякавыя да
року)))

3. Разгон

На шматлікіх відэа Рымашэўскі спрабуе ўгаварыць
людзей адысці ад уваходу, а чалавека, які увесь час
прыкладваў руку да вуха (карыстальнікі інтэрнэту
вырашылі, што там у яго слухавая тэхніка) і які
збіраецца разбіць першае акно, кандыдат спрабуе
адправіць назад да натоўпу.
У прамым эфіры Радыё «Свабода» прагучаў каментар Віталя Рымашэўскага пра распачатае біццё шкла:
«Зараз правакатары і п'яныя выбіваюць шкло. Я
лічу, што гэта абсалютна бязглуздая і непатрэбная
акцыя: дом набіты міліцыяй. І мы зараз паспрабуем
гэта спыніць».
Блогерка Таццяна Елавая выклала ў інтэрнэт радыёперахопы размоваў спецслужбаў:
http://zmagarka.livejournal.com.
Актывісты апазіцыі пачалі актыўна публікаваць у
сацыяльных сетках фатаграфіі і відэа моманту штурму Дому ўраду ў Менску. На некаторых з іх выразна

Інтэрнэт поўніцца фатаграфіямі і відэа жорсткага
збівання мірных грамадзян. Людзей з чырвонымі
ад крыві галовамі лупяць дубінкамі закаваныя ў
амуніцыю «спецназовцы». Не шкадуюць ні жанчын,
ні старых, ні дзяцей.
Вось як пра гэта піша журналіст «БелГазеты» Віктар
Марціновіч: «Милиция загрохотала палками по щитам
и головам, в толпе появились люди с окровавленными
лицами, журналистка немецкой радиостанции показывала мне неестественно вывернутый от удара палец
на руке, ощущение было просто апокалиптичное».
«Сотрудники спецподразделений действовали
очень жёстко, избивая резиновыми дубинками всех,
кто был на площади», -- гучыць у эфіры расейскага
Першага канала.
Шматлікіх збітых забірала «хуткая дапамога». У
адказ на пытанне карэспандэнта Радыё «Свабода»
адзін з лекараў адказаў: «Траўмы галавы. У мяне трое
чалавек. Есць мужчыны і жанчыны».

Зімой на ровары?

Зіма прыйшла не адна, а з цэлаю купай снегу. І што
рабіць з сябрамі нашымі двухколымі? Амаль ўсе
карыстальнікі хаваюць ровары на зіму і чакаюць,
пакуль растае снег і прыйдзе вясна.
Але ровар – не бульба, а дарагі сэрцу сябар, і
зімоўка яго не простая. Таму калі вы вырашылі захаваць яго да наступнага сезону – абавязкова азнаёмцеся з інструкцыяй правільнага захавання ровару.
Прыемна ведаць што знаходзяцца тыя, хто ігнаруе
снежныя гурбы і працягвае перасоўванне на ровары.
Фаны горнага спорту не застаюцца марознымі днямі
ў хаце, а сачыняюць новыя зімнія ровары!
Напрыклад, ровар «Ktrak» спецыяльна прыстасаваны да снегу і льду.

Заканчэнне на стар. 5.

Дарэчы, на сайце «Дзедзіча» скончылася апытанне “Чаму Вы не карыстаецеся роварам?” І вось што
атрымалася ў берасцейцаў:
1. Недастаткова веласцяжынак (26%, 53 галасоў)
2. Недастаткова паркінгаў (24%, 49 галасоў)
3. А я карыстаюся!!! (22%, 45 галасоў)
4. Няма дзе захоўваць дома (22%, 45 галасоў)
5. Баюся, што саб’юць (18%, 37 галасоў)
На жаль, дарогі Берасця і сапраўды непрыстасаваныя да роварыстаў(((. А вось захоўваць ровар дома
можна, нават прычапіўшы яго ў пакоі да сцяны, як
модную дэталь інтэр’еру. На вуліцы слізка, беражыце сябе!

Каця ШЭЛЕСТ

Dzedzich week-news
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Мафія і саўна

Уражанні ад Швецыі

Валанцёры «Дзедзіча» маюць магчымасць пазнаёміцца з жыццём у розных краінах свету. І паколькі
са сваімі паездкамі ў Польшчу мы нашым чытачам, мабыць, ужо надакучылі, то сёння прапануем
вашай увазе падарожны дзённік Ліліі Казак, якая ў лістападзе наведала Швецыю, дзе прыняла ўдзел
у адукацыйнай праграме для моладзі па праблемах фармавання і развіцця грамадзянскай супольнасці
ў постсавецкіх краінах.
Субота, 27 лістапада
Пачну з аэрапорту ў Менску: туды я дабіралася
разам з Юляй (сталічнай дзяўчынай з БНФ). Там
амаль не было людзей, таму было неяк сумна. Калі
пачалася рэгістрацыя, адразу неяк павесялела: усе
закіпяшылі, забегалі. А ў зале чакання, у якую ты
трапляеш пасля кантролю, было шмат іншаземцаў, і
нам было цікава, адкуль яны ўзяліся, бо да гэтага з
намі кантроль праходзіла чалавекі 4, а тут усе 30. Так
і не зразумеўшы, мы пачалі гадаць, з якіх яны краін.
Калі адгадалі усіх, трэба было ўжо ісці на пасадку.
Гэта быў першы раз, калі мы ляцелі. У Юлі ўсё
прайшло як па масле, а вось я вельмі пужалася ўсяго,
дакладней, мне было вельмі страшна знаходзіцца ў
самалёце – мабыць таму, што я баюся ўсяго, што не
разумею. Вось так да канца і не зразумела, як жа ж
гэтая махіна ляціць. Акрамя таго ў мяне зацякла рука,
і я яшчэ болей спужалася і не ведала што рабіць. А
трэба было ўсяго-толькі ўзяць віна ў сцюардэссы - але
гэта я зразумела толькі на зваротным шляху.
Потым мы апынуліся ў Вене і павольна так, фоткаючыся ўсюды, пайшлі шукаць рэгістрацыю свайго
рэйса. Лепей бы мы яе не знайшлі, таму што на
кантролі мяне ўсю распранулі))… (запішчала ў мяне
шмат дзе)))). І яшчэ пасля таго, як дазволілі апрануцца, забралі ўсе шампуні, гелі і пенкі, без якіх я не
магу жыць.
Праз гадзіну мы былі ў Стакгольме і зусім
разгубіліся, калі зразумелі, што не бачым анікога, хто
нас сустракае. Трохі пазней вырашылі патэлефанаваць… Нам не адказалі, і мы вырашылі, што мабыць
мы самі павінны ехаць далей. Рабіць больш не было
чаго, таму мы пайшлі шукаць аўтобус. І калі выйшлі
да кас, то нарэшце ўбачылі злую (але яна усмяхалася) шведку – Эвеліну разам з нейкімі людзьмі. Гэта
аказаліся нашы беларусы. Далей на таксі мы даехалі
да вёскі – Одалгарден. Таксі каштавала 80 еўра, а
ехалі мы хвілін 20.
У вёсцы нас сустрэлі Джесіка і Генрык, якія
распавялі, што мы будзем рабіць зараз: пойдзем на рэ-

цэпшн, возьмем ключы, паснедаем і заселімся у пакоі.
І будзем чакаць братоў-грузінаў і азербайджанцаў, якія
або спазняліся, або проста пазней за нас прыляталі…
Паколькі мы з Юляй былі ў Швецыі ўпершыню,
нам усё спадабалася, а вось іншыя двое беларусаў,
Ксенія і Павал, сапраўдныя аксакалы на міжнародных
злётах, былі не ў сабе ад злосці на сябра, які завабіў
іх на гэтую паездку паабяцаўшы, што яны будуць
жыць у Стакгольме. А апынуліся мы ў вёсачцы, дзе
няма нават крамы. Але не былі б мы беларусамі, каб
не знайшлі каля нашых пакояў бясплатныя саўну ды
салярый – хоць нейкая забава.
За сняданкам мы пасябравалі з Зіка – азербайджанцам, з якім потым мы і пайшлі у саўну. Астатнія
неяк не так здружыліся з намі і пакуль што баяліся.
Трэба, дарэчы, адзначыць, што кармілі нас проста
надзвычай смачна!
Нядзеля, 28 лістапада
У 8 раніцы мы прачнуліся. У 9-00 паснедалі і ў 10
гадзін пайшлі на першыя заняткі. Уступнае слова было
за Эвелінай (якая нас сустракала ў аэрапорце) і Генрыкам (Henrik Sundbom). Потым увесь гэты і наступны дні
лекцыі выкладаў прафесар з Велікабрытаніі Dr.Nigel
Ashford. Займаліся мы па яго кнізе «Прынцыпы для
свабоднага грамадства».
У гэты ж дзень адбыліся прэзентацыі краін: Грузіі,
Беларусі, Швецыі і Азербайджана. Больш за ўсіх
спадабалася наша прэзентацыя: мабыць, таму, што
предстаўляць нашу краіну выйшлі ўсе, хто прыехаў. І
кожны выказаўся, было шмат пытанняў.
Пасля абеду да нас прыехала жанчына са шведскага
парламенту – Ms. Cecilia Brinck і правяла заняткі па
правах чалавека. Ні адзін урок не абыходзіўся без
працы ў маленькіх групах, якія кожны раз складалі
новыя людзі – так мы мелі магчымасць пазнаёміцца
з кожым чалавекам бліжэй і нават потым чакалі: ну
хто ж будзе ў групе? Ну хоць бы Зіка, ці Ціона... Вечарам нас чакала традыцыйная вячэра, пасля якой мы
ледзь-ледзь дакаціліся да саўны і – спаць.

Кафедральны сабор, г. Упсала
Гулялі ў мафію. Гульня з грузінамі – гэта наш
любімы занятак, таму што ўвесь час мы ад смеху
валяліся пад сталом. Гэта сапраўды вельмі весела.
Аўторак, 29.11.
Сёння з намі займаўся ўжо добра знаёмы Dr.Nigel
Ashford, каго мы нават палюбілі за яго думкі – яны
маглі вельмі хутка пачаць супярэчыць адна адной.
Ён нават запісваў «новыя», якія супярэчаць ужо
напісанным ім ў кнізе, каб потым перадрукаваць.
Такім чынам, з намі займаўся сапраўдны філосаф.
Абмеркавалі праблемы прыватнай уласнасці, свабоду
прадпрымальніцтва, свабоду ўвогуле. Шмат працавалі
ў групах. Стаміліся, таму пасля саўны вельмі хутка
заснулі.
Серада, 30.11.
Дзень пачаўся з паездкі у горад Упсалу. Там мы
пабачылі Кафедральны сабор, які з'яўляецца самым
буйным храмам Паўночнай Еўропы, у ім каранавалі
шведскіх каралёў. Пасля снедалі у рэстаранчыку, а
потым мелі вольны час, каб пагуляць ці набыць нешта.
(Нам далі грошы на ўласныя выдаткі, каля 10 еўра).
Назад ехалі ўжо разам з новай лектаршай –
Ms.Christine Hanefalk, якая таксама працуе ў шведскім
парламенце. На жаль, усе мы не памятаем, спадабалася нам яе выступленне ці не, таму што вельмі стаміліся
ва Упсале. Нават праца ў групах праходзіла неяк не
так: усе хацелі спаць, і гэта мы і абмяркоўвалі. Але
адказваць на семінары ўсё-такі прыйшлося, праўда,
адказвала меншая палова, якая яшчэ адэкватна сябе
адчувала.
Пасля перапынку на каву нас вырашылі дабіць і
памянялі лектара на Dr. Mattias Lundback, які ведае
ангельскі на маім узроўні – гаворыць не заўсёды так,
як трэба. Пасля нам паказалі фільм, – амаль што ўсе
прачнуліся, і было вырашана не разыходзіцца па групах, а абмяркоўваць разам.
Вечарам усё, як заўсёды – сауна, мафія, толькі
трошачкі больш часу мы сядзелі, бо гэта быў апошні
вечар.
Чацвер, 1.12.
Нас чакала апошняя лекцыя, якую вёў Генрык. На
гэтым уроку кожны павінен быў адказаць на пытанні і
сказаць увогуле свае думкі, свае пачуцці ад семінараў,
запоўніць анкету. Калі чакалі аўтобус, абменьваліся
адрасамі, калі ехалі ў аўтобусе – нацыянальнымі
грашыма. Потым – развітанне ды самалёт, дзе мы
гадалі, калі мы паедзем у Азербайджан ці Грузію.
Зараз перапісваемся са сваімі новымі сябрамі ды
сяброўкамі.

Лілія КАЗАК

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)
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Праўда і Хлусня
Заканчэнне. Пачатак на стар. 2.

Святлану Носаву міліцыянты забралі з вайсковага
шпіталя з чэрапна-мазгавой траўмай і шматлікімі
гематомамі. У судзе дзяўчыне прысудзілі 10 сутак арышту.

Увесь свет убачыў, як людзей цягнуць па зямлі,
б'юць нагамі, закідваюць у перапоўненыя аўтазакі.
Увесь свет, акрамя Беларусі. ОНТ стрымана заяўляе:
«На жаль, у адказ на правакацыю з боку ваяўніча
наладжаных правакатараў і ўдзельнікаў акцыі АМАП
змушаны ўжыць сілу». Вядома, крывавыя сцэны на
экраны тэлевізара не патрапілі.
Сцэны затрыманняў і арыштаў таксама былі
праігнараваны дзяржаўнай прэсай. Незалежныя крыніцы наперабой апісваюць, як уначы пачалося сапраўднае паляванне на нязгодных: за
перапалоханымі людзьмі гналіся пераследнікі, у
аўтазакі запіхвалі ўсіх без разбору, людзей лавілі
ў мятро, у цэнтры горада і велізарнымі партыямі
дастаўлялі ў размеркавальны пункт.
Дзясяткі мінчукоў, якія выпадкова апынуліся тым
часам у горадзе, патрапілі за краты. (Інтэрв'ю з адной
з такіх жанчын чытайце на інфармацыйным партале
Naviny.by: http://naviny.by/rubrics/society/2010/12/27/
ic_articles_116_171827/).
Знакам страшнай бессэнсоўнай жорсткасці той
ночы стаў глуханямы, якога затрымалі за выкрыкванне
антыдзяржаўных лозунгаў.

4. Расправа над кандыдатамі

У сутыкненнях з АМАПам паранены і збіты пяць
кандыдатаў у прэзідэнты. Віталю Рымашэўскаму
разбілі галаву. У Андрэя Саннікава перабіты ногі і ён
не можа хадзіць, траўміраваныя рукі і галава. У такім
цяжкім стане ён вывезены спецлужбамі у засценкі КДБ.

А вось ад Уладзіміра Някляева пазбавіліся яшчэ
да пачатку акцыі, калі ён яшчэ заставаўся дзейсным
кандыдатам у прэзідэнты.
Журналіст расейскага Першага канала Антон
Вярніцкі, які прысутнічаў на месцы падзей, паведаміў:
«Один из кандидатов в президенты Белоруссии,
Владимир Некляев, со своим штабом решил доставить
на митинг звукоусиливающую аппаратуру. Но дорогу
им практически сразу преградила машина милиции.
А дальше все было очень коротко. Несколько
взрывов светошумовых гранат, люди в черном, выскочившие из тонированного микроавтобуса, жесткий
приказ, сопровождаемый ударами, «Всем лечь лицом
в снег». Спецоперация неопознанных сотрудников
спецслужб продолжалась не более минуты. В результате вся аппаратура оппозиционеров была изъята, несколько сотрудников штаба Некляева, а также он сам
пострадали. Причем, Некляев был госпитализирован.
Позже белорусские власти заявили, что пьяные
оппозиционеры попытались атаковать безоружных
сотрудников автоинспекции, – працягвае рэпарцёр. –
И якобы никакие шумовые гранаты не применялись».
(Падчас спецаперацыі была затрымана і сама здымачная група Першага, а таксама атрымаў удар у вока
карэспандэнт газеты «The New York Times»). Рэпартаж
Першага канала: www.1tv.ru/news/world/167427
А вось афіцыйны пункт гледжання (газета «Беларусь сегодня»): «Как сообщает пресс-служба МВД,
«на законные требования толпа преимущественно
молодых людей отреагировала агрессивно. Они
двинулись на сотрудников милиции, применив все
имевшиеся у них подручные средства: палки, камни,
удочки, использовавшиеся как древки для флагов. В
результате несколько стражей правопорядка получили
травмы различной степени тяжести».
Пазней стала вядома, што Някляева забрала «хуткая дапамога» і ён быў змешчаны ў рэанімацыю.
У той час як «The New York Times» публікавала
фатаграфію, дзе паплечнікі нясуць збітага Някляева,
а агенцтва «Риа-Новости» рабіла здымак, які потым
разляціцца па ўсім свеце (Някляеў у рэанімацыі з
пабітым тварам і велізарнай гематомай пад вокам)
беларуская прэса рыхтавала свой варыянт развіцця
падзей. Канал ОНТ заявіў: «Как выяснилось, Некляев
действительно находится в больнице, однако, его
травмы – это всего лишь царапины и синяки. Похоже, Некляев решил просто напросто отсидеться в
больничной палате…»
Праз некаторы час ва ўсе сусветныя інфармагенцтвы
паступіла яшчэ больш жудасная навіна: уначы 20 снежня ў палату пацярпелага экс-кандыдата ўварваліся сямёра невядомых, якія па падлозе вывалаклі Някляева
з лякарні на коўдры. Жонка палітыка была зачыненая
ў палаце, і на яе крыкі ніхто не звяртаў увагі.

Любіш праўду?
Прагнеш справядлівасці?
Маеш што сказаць іншым?

НАМ ПА ДАРОЗЕ
Чытай, пішы, працуй з намі.
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by
МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Збіты кандыдат у прэзідэнты У. Някляеў

5. Умовы ў ізалятарах

На наступны дзень стаў вядомы афіцыйны лік затрыманых уначы 19 снежня – 639 чалавек. Пра іх лёс
доўгі час нічога не было вядома. У адказ на пытанні
журналістаў МУС адмоўчвалася. Некаторыя з затрыманых патэлефанавалі сваім блізкім і неўзабаве ў незалежных крыніцах, галоўным чынам, газеце «Наша
Ніва» і на Радыё «Свабода», з'явілася інфармацыя, што
іх звозяць у ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна.
Сваякі затрыманых паехалі ў ізалятар, але іх не толькі
не пусцілі за вароты, але нават не падалі спісаў зняволеных. Людзі, якія спрабавалі даведацца штосьці пра
сваіх блізкіх, прастойвалі гадзінамі дарэмна.
Усім затрыманым месца ў ізалятары не хапіла, і
адзін з арыштантаў пазней распавёў, што іх пакінулі на
ўсю ноч у перапоўненым аўтазаку, дзе было холадна,
як на вуліцы.
Затрыманыя распавядалі па тэлефоне, што ў
турме ёсць людзі са зламанымі нагамі, з парванымі
звязкамі, з іншымі траўмамі, медычную дапамогу ім
не аказваюць.
«Было шмат хлопцаў з разбітымі галовамі, людзі
былі цалкам у крыві. Быў чалавек, які казаў, што
ён – пісьменнік, і што ён мае шмат чытачоў. Ён
прасіў выклікаць хуткую дапамогу, а міліцыянты
адмаўляліся. Пры гэтым у чалавека была зламаная
рука і выбітыя зубы. Бачыў чалавека са зламанымі
рукамі, які трымаўся, нібыта нічога такога няма.
Мужны чалавек…» - расказвае Ілля Богдан, былы
зняволены, у інтэрв'ю Радыё «Свабода».
У адказ на скаргі праваабаронцаў Генпракуратура
правяла праверку ўмоў утрымання асобаў, змешчаных пад вартай у СІЗО КДБ, паведамляе дзяржаўнае
інфармагенцтва БЕЛТА. «Установлено, что режим
содержания названных лиц обеспечивает соблюдение требований нормативных документов СИЗО КГБ.
Согласно полученному заключению, все находящиеся
под стражей лица здоровы. К ним обеспечен доступ
адвокатов и родственников, передачи осуществляются в установленном порядке. Для оказания квалифицированной медицинской помощи выделен
дополнительный персонал врачей, которые несут
круглосуточное дежурство».

Спіс Незалежных СМІ:
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Я ЦЯБЕН НОН РАЗУМЕН…

ЯШЧЭ РАЗ ПРА КАРЫСЦЬ
ВАЛОДАННЯ ЗАМЕЖНАЙ МОВАЙ

Сацыяльная існасць homo sapiens вымагае ад чалавека многага. Не апошняе месца
сярод гэтага займае веданне замежнай мовы. І часта не адной.
Уявіце: жывяце вы сабе ў адной і той жа краіне,
працуеце ў адным і тым горадзе, кантактуеце амаль
што з аднымі і тымі ж людзьмі, ды тут ваш спакой
парушае турыстычная ці рабочая паездка за мяжу. З
жахам і здзіўленнем для саміх вы сябе разумееце, што
без ведання замежнай мовы вашае далейшае жыццё
проста неўяўнае.
Правяраць сітуацыю на тыповасць, а таксама
прасіць карысных парад для неінтэграваных пакуль
у сусветную моўную супольнасць асоб я пайшла да
дырэктара вучэбнага цэнтра «International language
house» («Інтэрнэшнл лэнгуідж хаус») дацэнта Таццяны
Лысенкавай.
– Таццяна Міхайлаўна, хто прыходзіць на моўныя
курсы часцей за ўсё?
– Калі гаварыць пра ўзрост, то напалову школьнікі, а
напалову дарослыя 28–40 гадоў. Калі браць гендэрны
паказчык, – то найчасцей жанчыны. У іх больш цярпення, імкнення да ведаў, працалюбства. Мужчыны
калі і прыходзяць, то часцей за жанчын адступаюць,
не дайшоўшы да канца праграмы.
– А што скажаце пра сацыяльны статус сваіх дарослых навучэнцаў?
– Частка людзей – гэта забяспечаныя мужамі жанчыны, якія шмат падарожнічаюць. Другая частка – мэнэджэры, эканамісты і т.п., якім па родзе сваёй дзейнасці
даводзіцца перакладаць іншамоўную спецыяльную
літаратуру і мець зносіны з замежнікамі.
– Няма сумненняў, што самай папулярнай мовай
зараз з’яўляецца ангельская. Калі будаваць іерархію

паводле попыту берасцейцаў, якія мовы ідуць следам за ёй?
– Італьянская, нямецкая, французская, гішпанская.
– Чаму італьянская на другім месцы, на ваш погляд?
– Італія – прыгожая краіна, нашым людзям падабаецца па ёй падарожнічаць, ды і сама мова
таксама цікавая. Істотны ўнёсак у яе папулярнасць
робіць і адкрыццё сумесных беларуска-італьянскіх
прадпрыемстваў. Жанчыны ж часам вучаць, каб лягчэй знаёміцца з італьянцамі. (Шчыра кажучы, апошні
фактар мая субяседніца прасіла не публікаваць. Але
ж не будзем крывадушнічаць: многія нашы дзяўчаты
таму і вучаць замежную мову, што мараць стаць
жонкамі забяспечаных іншаземцаў).
– А экзатычныя для нас мовы тыпу японскай,
кітайскай і падобыя часта пытаюць?
– Не, зусім рэдка.
– Якія методыкі лічацца самымі эфектыўнымі ў
вывучэнні мовы?
– Адназначна камунікатыўныя. Іншая справа, як іх
рэалізуе выкладчык. Тут ужо прыватная справа. Ніхто
сваімі прыёмамі не дзеліцца.
Скончыліся заняткі ў адной з дзіцячых груп, і да
нашай гутаркі далучылася маладая выкладчыца ангельскай і італьянскай моў Таццяна Піменава.
– Але папулярнасцю карыстаюцца і прыватныя
ўрокі. У чым іх істотная розніца ад групавых заняткаў?
Т.Л.: Рэпетытары выдатна падцягваюць граматыку,
але камунікатыўныя навыкі ўсё ж такі лепш адточваюцца менавіта ў групе. На моўныя курсы прыходзяць,

Дзе вучыцца пасля школы?
Ва універсітэце!
Многім маладым людзям здаецца, што ва
ўніверсітэтах вучацца толькі завучкі і ўвогуле
нудныя людзі. Але гэта міф, які вельмі лёгка
развеяць.
Справа ў тым, што ўніверсітэт – гэта аж пяць гадоў
неверагоднай вольнасці, якую можна скарыстаць
па-рознаму. Канешне, можна з першых жа дзён
абкласціся кнігамі і, акрамя іх, за гэтыя пяць гадоў
нічога не ўбачыць.
Але вопыт паказвае, што такіх студэнтаў няшмат,
можна сказаць нават, адзінкі.
Дык якія ж перавагі ад студэнцкага жыцця?
Па-першае, у раённых гарадах універсітэтаў няма.
Гэта значыць, што трэба ехаць вучыцца ў іншы.
Большасць рэгіянальных абітурыентаў выбіраюць
ВНУ Берасця, Менска, Гародні, Баранавічаў. Паехаць
вучыцца ў іншы горад – гэта значыць стаць больш
незалежным, самастойным і хутчэй адаптавацца да
дарослага жыцця. І паверце, забаў і цікавых заняткаў
у вышэйпералічаных гарадах можна знайсці на
любы густ. А можна знайсці нейкую падпрацоўку і
падзарабіць крыху грошай.
Па-другое, усе ведаюць крылаты выраз «ад сесіі
да сесіі жывуць студэнты весела». Гэта значыць, што
самае цяжкае – перажыць 2 перыяды сесіі (экзаменаў)
у год, а ўвесь астатні час – ТОЛЬКІ ВАШ. Ізноў жа, вам

патрэбна правільна размеркаваць яго, каб не стаць
раздзяўбаем, альбо закончаным завучкам. Трымайцеся залатой сярэдзіны.
Па-трэцяе, менавіта сябры, якіх вы назапасіце падчас студэнцкага жыцця, застануцца вашымі сябрамі і
надалей па жыцці. Вопыт пераконвае, што школьныя
сябры ў большасці губляюцца ў віхуры жыцця. Таму
важна «мець не сто рублёў, а сто сяброў». Памятайце,
што менавіта вашыя аднагрупнікі, аднакурснікі яшчэ
не адзін раз дапамогуць вам у далейшым жыцці.
Бо нехта ж з іх стане вялікім начальнікам, нехта
бізнесменам, хтосьці псіхолагам, а нехта можа нават
вашай жонкай ці мужам. Толькі – не спяшайцеся,
спачатку давучыцеся.
І самыя галоўныя парады будучым студэнтам:
- знаёмцеся са студэнтамі аналагічнай спецыяль
насці старэйшых курсаў адразу па прыбыцці на месца
вучобы. Гэта вельмі важна. У іх вы разведаеце, якія
выкладчыкі найбольш прыдзірлівыя (іх прадметам трэба будзе ўдзяляць больш увагі), а якія выкладчыкі не
вельмі нагружаюць студэнтаў. Памятайце, што ступень
цяжкасці прадмета залежыць не ад самога прадмета,
а ў першую чаргу – ад выкладчыка, які яго вам дае.
- падбайце загадзя пра канспекты. Іх можна
займець яшчэ зараней. Як? Ізноў жа, прыдбаць у
студэнтаў старэйшых курсаў (на крайняк нават купіць).
Калі вы разжывецеся канспектамі «старэйшага

у асноўным, тыя, каму трэба не проста ведаць мову,
а размаўляць на ёй.
– А самастойна авалодаць моваю рэальна?
Т.П.: На гэтае пытанне цяжка адказаць пэўна. Усё
вельмі індывідуальна. Выпадкі ёсць, але яны рэдкія.
Мы ж прывыклі, што нехта павінен стаяць з пугай
над душой. Да таго ж рана ці позна ўсё роўна паўстае
пытанне, з кім размаўляць. Хоць і тут людзі знаходзяць выйсце – наладжваюць зносіны праз скайп з
носьбітамі мовы.
– Усе бацькі хацелі б, каб іх дзеці вольна размаўлялі
на нейкай замежнай мове. Які аптымальны ўзрост для
пачатку інтэнсіўных заняткаў?
Т.Л.: 10 год. Да гэтага ўзросту дзеці не маюць яшчэ
належнай логікі мыслення, і замежная мова служыць
проста для трэніроўкі памяці.
Т.П.: Але, зноў жа такі, усё індывідуальна.
Калі,напрыклад, нехта з бацькоў валодае замежнай
мовай і размаўляе на ёй, то пачынаць вучыць дзіця
можна з самага нараджэння.
– Якую параду вы б далі тым, хто толькі збіраецца
вывучаць замежную мову?
Т.Л.: Доўга не збірацца, а пачынаць вывучаць!
Што ж, сапраўды не той выпадак, калі трэба сем
разоў мераць перад тым, як адрэзаць. Калі вы нават
яшчэ не ведаеце, а толькі інтуітыўна прадчуваеце,
што вам можа спатрэбіцца замежная мова, і пачынаеце задумвацца над асваеннем гэтай цаліны,
адштурхоўвайцеся лепей ад выказвання «Прыйшоў.
Убачыў. Перамог». Насамрэч, не так істотна, мужчына вы ці жанчына, дарослы ці дзіця, самастойна
вучыцеся падпароўваць свой маўленчы апарат плыні
незразумелых пакуль гукаў ці карыстаецеся дапамогай педагогаў-рэпетытараў, – істотна толькі тое, што
ў вас абавязкова ўсё атрымаецца. І гэта з вамі, а не
з Аляксандрам Македонскім, у вашых знаёмых будзе
асацыявацца знакамітае «Vini. Vidi. Vici».

Іна Хоміч

Маладыя галасы
Ланцугі і плеці
Нас не адоляць
З намі нашы сёстры,
З намі нашы дзеці
І адна на свеце
Маці-Беларусь!

Госпадзі, магутны
Дапамажы нам, Божа,
Ад ворагаў народа
Адстаяць наш край!
Зазіяе сонца
Над любімым краем,
І ўздыхне свабодна
Наша Беларусь!

Анастасія Вуек, 8 гадоў, 2-гі клас
пакалення»ы ў вас будзе нашмат больш часу заняцца
нечым вельмі важным на самой лекцыі (напрыклад,
пастраляць вачыма).
- паказвайце свае веды на першых курсах, тады
на старэйшых вам усё будзе давацца лягчэй, ды і
выкладчыкі будуць менш прыдзірацца, калі будуць
ведаць вас як разумнага студэнта.
А ў астатнім поспехаў вам!

Павел Дайлід

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

СумнабеСсэнсоўна

Маладыя галасы

Мы працягваем змяшчаць на старонках нашага выдання творы маладых літаратараў,
на якія так багатая берасцейская зямля. Калі Вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную
ацэнку сваёй творчасці або Вам проста няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. Будзем радыя садзейнічаць запальванню новых
літаратурных зорак. А пакуль што знаёмцеся:

Літвінчук
Аляксандра

Клічуць мяне Чырвоная або проста Саша.
Нарадзілася ў Берасці, але зараз у Менску вучуся ў
БДПУ імя М.Танка на факультэце беларускай і рускай
філалогіі. Філолаг-журналіст.
Цікаўлюся журналістыкай, пішу і па магчымасці
размаўляю па-беларуску, люблю мову, паважаю сваю
краіну і беларускі народ. Для мяне Беларусь - гэта нешта большае, чым проста краіна, у якой я жыву. Гэта
шчасце і гора, каханне і дзяцінства, мова і культура, гэта
запал ў сэрцы… Мой запал – мая пакутная Беларусь.
Люблю кветкі, хацела б засвоіць такую спецыяльнасць як фларыст. Заўсёды марыла пра тэатр, ды і
цяпер не супраць.
Пішу прозу, эсэ, вершы, але эсэ – гэта мой любімы
жанр. Як кажа самы «нестандартны», але вельмі
класны выкладчык па журналістыцы: «Што хачу, то
варачу».
Вось такая я, звычайная. Атрымлівайце асалоду.

***

Давайце возьмем у рукі сэрцы,
Падымем іх над вольнаю зямлёй.
Мы Бога просім, каб сагрэцца,
Каб Беларусь была жывой.
І просім, молім, каб з'явіўся
Над намі, і збярог прастору.
І ведаем, што ён схіліўся,
Пачуўшы родную размову…

Тут

Часам мне хочацца забіцца. Аб сцяну, паляцець, або
пад машыну... не важна, галоўнае не тут… Заляпіць
вушы снегам, вочы прыкрыць лісцем восені, у рот
запхаць пралескі і суніцай намаляваць кроў у вобласці
грудзей... Каменнем зваліцца ў мора, пяском стаць і лётаць па полі. Пыліцца манетай у скрыні, таптацца жуйкай на падэшве чаравіка, быць парам, які выходзіць
з чайніка. Быць сюжэтам пахабнай кнігі, быць марай
касманаўта, быць ружовым клейкім лісточкам, які
нагадвае пажраць…

Сумна-беСсэнсоўна.

Прачытваеш свае бессэнсоўныя думкі – банальна
.... Надакучвае рабіць гэта... падымеш белы сцяг прайграеш, будзеш дробяззю. Ты застанешся дробяззю крамнай, або той, якая ляжыць дзе-небудзь у
дзіравай кішэні. Выйдзі з свайго пыльнага і цёмнага
дома, зайдзі да сяброў, пагавары з імі, прапануй пайсці
з табой. Яны не пойдуць – не сябры яны... Так і бывае... прыснілася б мне хоць адна казка, адна добрая
і мілая казка!!! Я б паверыла ў цуды... Час забівае –
час сапраўды забіты!!! Думкі, думкі, думкі, у пустой
і грубай галаве... Калі памірае любімы чалавек, неба
самае прыгожае, слёзы – самыя чыстыя і праўдзівыя,
усмешка – самая далікатная і сумная... Зашылася пад
коўдрай, быццам паляцела ў вырай...

Салёная крыўда

Апошняя кропля горкага дажджу затрымалася
ў горле. Выпадак перашкодзіў стрымацца, слізкая
крыўда выштурхнула слёзы і стала цяжка дыхаць...
Апошняя кроў затрымалася ў вачах, і, нібы вядро
гарэлкі, вылілася ў цела... А я і не заўважыла, як нехта пранёсся панада мною, як нехта выкраў кавалачак
душы і на маіх вачах растаптаў нагой, а з падэшвы
чаравікоў пасыпаўся бруд, які сваім смуродам атруціў
пакінуты кавалак душы... Думкі скруціліся ў маленькі
кавалачак, а, здавалася, думак было так шмат... Камяк маіх дурных думак скаціўся ў глыбіні жывата,
пакруціўся, а потым зноў падняўся ў галаву – на месца,
і зноў іх стала вельмі-вельмі шмат... Крыкаў было не
чутна, я крычала ў думках. Штосьці выцякала з вачэй
– крыўда, соль? Салёная крыўда... Салёная крыўда
цякла доўга, не было чым дыхаць, было балюча, і
цела ператваралася ў камень – ён быў цвёрды... грубы і злы. А сэрцачка, маленькае і ўсё ў крыві, білася
і білася, толькі ў нейкі з момантаў мне хацелася, каб
яно спынілася, але было страшна... страшна за думкі
– за гэты маленькі камячок ў галаве, бо іх было так
шмат... Нехта смяецца, гэты агідны смех раздражняе
вушы, і зубы самі прыкусваюць язык... Шэпт і тупы
дурны смех забіваюць кожную часцінку майго амаль
забітага маленькага цела, прымушаючы ненавідзець
кожнага чалавека ў гэтым, нават маім, свеце... Цяпло
ног сыходзіць у бетонную падлогу, ёй, напэўна, было
цёпла, а мне ўсё халадней і халадней... Халодны пот
праступае з цела, майго маленькага цёплага цела...
Пальцы згаралі, яны кожную сякунду перажывалі
боль, які жыў у сэрцы... кожную сякунду перажывалі
гэты боль... Тоўстае шматкроп'е працягвала гудзець ў
галаве, забіваючы ўсе цягнікі, якія праходзілі па рэйках
– маіх нацягнутых нервах. Усе крычалі і рамаўлялі, ім
было смешна, толькі маёй памяці было сумна. Стрыжань маіх думак заканчваўся, і я пачынала пісаць і
пражываць час нанова...

ПОШТА “ДЗЕДЗІЧА”
Федорино горе

На моем столе много книг, под ним еще больше.
По эстетике, социологии, экономической теории
(как вы думаете, на каком факультете я учусь?). И
немного каким-то образом связанных со специальностью. Некоторые из них мне выдали на кафедре,
большинство же было в прямом смысле вырвано
из рук у моих коллег либо куплены.
Оказалось, получить нужную тебе книгу в библиотеке – это искусство. Для начала нужно 15-го сентября
придти в главный корпус и стать в очередь. Лучше
приходить заранее, чтобы у вас было свободных часа
два, и с валерьянкой (на любителя).
Запаситесь терпением и ждите, но не теряйте бдительности: всегда есть товарищи, желающие занять
место перед вами. Но вот долгожданный момент наступил, вы заходите в библиотеку.
Здесь главное не растеряться: нет-нет, милые
девушки, там работающие, не причинят вам вреда.
Важно вспомнить все книги, что вам нужны. Потому
что ждать они вашей следующей вылазки не будут.
Лучше выпишите названия на отдельный листочек,
все равно что-нибудь да забудете. Но на этом кульминационном моменте вам лучше подготовиться к
провалу всей миссии: книг может попросту не оказаться. К примеру, мне в этом году удалось получить
в библиотеке только три книги, и то две из них были
возвращены в ближайшее время ввиду устарелости.
Но не теряйте силы духа: в Бресте есть еще библиотеки, возможно, там вам повезет.
Ситуация на факультете не менее удручающая.
Меня всегда удивляла тенденция выдавать по
одной-две-три книги на группу. Ну и как, скажите,
заниматься?
Конечно, преподаватели любят громогласно воскликнуть что-то типа: в наше время мы часами сидели
в библиотеках и целые книги переписывали вручную.
Да, но на дворе 21-й век, и лично я не против была
бы получить хотя бы электронный вариант книг, ну
или на крайний случай отсканированный. Здесь мне
больше всего жалко тех, кто не живет в общежитии.
У общаговских с этим попроще будет.
Да, быть может кого-то заинтересовало, что у меня
под столом делают книги. Это не я такая бескультурная. Дело в том, что никто не придет к вам сверлить
дырки для полки без угощения с вашей стороны.
Какого, догадайтесь сами.
По той же причине наша комната третий день
сидит без горячей воды. Вот так и живем. Хорошо,
что свет есть.

Кэйт Мариневич

ДЗЕДЗIЧ • №1 (63) • СТУДЗЕНЬ 2011

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

Sand Art

КУЛЬТУРА

Песчаный творец

Он уносит тебя в свой мир. В мир, где кругом умиротворенность и
покой. В мир, в котором есть только ты и он. Песок...

Летом шагаешь босиком по песку и даже не задумываешься, что у тебя под ногами целым мир
искусства. Да-да, я не ошибаюсь, именно искусства.
Глядя на песок, ты даешь волю своей фантазии. Ты
создаешь неимоверные образы, мысленно пишешь
новую историю любви. Но стоит лишь на минутку отвлечься, и уже ничего нет. Конечно, хочется, чтобы с
помощью песка ты мог оставить память о чем-либо

воображаемом. И, поверьте,
такая возможность имеется.
А все благодаря человеку,
посвятившему свою жизнь
искусству рисования песком.
Сейчас это принято называть
модным английским словосочетанием «sand art».
Основоположником этого оригинального жанра
является Ференц
Чако.
Для своей работы Ференц использует стеклянную поверхность,
лампу, камеру и
песок.
Но всё же главным инструментом в его работе
несомненно являются руки. Руки,
которыми создаётся новая жизнь,
жизнь на песке.
Ференц наносит тонкий слой

песка на подсвеченное снизу стекло, а камера выводит
изображение на большой экран. Остроту выступлениям придает завораживающая музыка, с помощью
которой зрители полностью погружаются в историю,
создающуюся на песке. Своими превосходными картинами Чако прославился на весь мир.
Десятиминутные картины требуют огромного труда.
Мастеру нужно быть очень сосредоточенным. Одна
ошибка и линия сюжета поменяется. Существует
мнение, что каждый песочный мультфильм нужно
нарисовать 500 раз, чтобы он начал появляться из-под
руки, как будто сам по себе. Песок нельзя заставить –
он может в один миг разрушить всю картинку. Песок
нужно любить.
Не огорчайтесь, если у вас не получается вырисовывать превосходные картины. Песок замечательно
поможет снять стресс и немного расслабиться. Что
делать, если у тебя нет поблизости песка? Творить
можно и с помощью кофе, и с помощью специй. Дай
волю своей фантазии и всё получится!

Катерина ШЕЛЕСТ

А вам слабо?

У кожнага чалавека ёсць свае захапленні, так званае хобі. Вось так, напрыклад, захапляе самога сябе і людзей 29-гадовы дызайнер, які жыве ў мястэчку Вэса (Vaissac) на поўдні Францыі .

Колькі гадоў існуе Парыж? Гісторыя кажа, што не
адно тысячагоддзе. Француз Жэрар Брыён (Gerard
Brion) выканаў аналагічную задачу ўсяго за 15 гадоў…

Зрэшты, гэта для гісторыі «усяго», а
для чалавека – немалы тэрмін.
Праўда, Парыж Брыёна меншы за су-

часны. Але ў астатнім, мабыць, не ўступае. Здаецца,
існуе мноства макетаў розных гарадоў, але гэты чалавек вырашыў зрабіць незвычайны макет.
Тут ёсць усё: Эйфелева вежа, Луўр, Елісейскія палі,
«Мулен Руж». Апошні аб'ект, які ўсталяваў Брыён,
— тунэль Алма, у якім загінула прынцэса Дыяна.
Майстар, нягледзячы на тое, што французы неадназначна ставяцца да гэтай жанчыны, паклаў побач з ім
кветкі. Таму што ў яго міні-Парыж пачалі прыязджаць
і ангельскія турысты.
Жэрар будаваў «свой паменшаны Парыж» са смецця: у ход ішлі слоічкі ад дзіцячага харчавання, вугаль,
усякія старыя скрынкі – усё, што, здавалася б, ужо
нікому не спатрэбіцца.
Але запал Брыёна ператварыў непатрэбнае смецце
ў сапраўдны твор мастацтва. Цяпер мініяцюрная копія
французскай сталіцы карыстаецца вялікай папулярнасцю ў турыстаў.
Брава Жэрар! А вам слабо?

Аляксандра Літвінчук

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Беларускамоўны
Дзед Мароз

Ці мае права на жыццё беларускамоўны Дзед Мароз? Складанае
пытанне… Вось ужо 5 год працую Дзедам Марозам, і складаецца
такое ўражанне, што не спалучаюцца ў свядомасці дзяцей Дзед
Мароз і беларуская мова.
Здаецца, яны не маюць нічога агульнага – і прычына
тут у не паўсядзённым ужыванні мовы. Вось некалькі
парадаксальных гісторый з уласных прац.
Апошняе ўдакладненне
Перш чым апрануць касцюм чараўніка, даводзіцца
прайсці этап дамовы заказа. Ты альбо табе тэлефануюць, каб высветліць шэраг арганізацыйных пытанняў,
удакладніць час і апошняе, пра што заўжды пытаюць,
пачуўшы па тэлефоне беларускую мову: «Извините, а
Дед Мороз на каком языке будет?»
– Не хвалюйцеся, – заўсёды адказваеш ты, – на
рускай мове.
А вочы вылезлі з арбіт
Гэта гісторыя пазітыўная ў адрозненні ад папярэдняй і наступнай. Неяк працаваў на выездах на дом. Быў
заказ у адной маладой сям’і. Нас там чакаў хлопчык
7 год. Мы правялі сваю звыклую праграму на рускай
мове. І тут пачалося самае цікавае. Хлопчык пачаў
расказваць верш на беларускай мове пра тое, што
ён паднімецца рана, памыецца, збярэцца, пойдзе ў
школу, будзе вучыцца старанна і гэтак далей, бо ён
(цытую) «сумленны грамадзянін сваёй краіны». Мне
так спадабаўся верш, што я незаўважна для самога
сябе перайшоў на беларускую мову, на якой выказаў
хлапчуку падзяку за верш і даў некалькі рытарычных

парад. Калі мы вышлі з кватэры, мая Снягурка расказала мне, што ў той момант,
калі я пачаў «шпарыць» пабеларуску, у бацькоў ажно
«вочы з арбіт вылезлі»! І гэта
ім вельмі спадабалася!
Сапраўдны Дзед Мароз, альбо Снягуркаперакладчык
Адбылася наступная гісторыя ў адным кафэ,
дзе сабраліся дзеці некалькіх пачатковых класаў з
настаўнікамі і бацькамі.
Па звычцы падчас прыходу на працу я размаўляю
па-беларуску, а, апрануўшы касцюм, пераходжу на
расейскую. Перад пачаткам гульнёвай праграмы да
нас у грымёрку зайшла настаўніца, і ёй так спадабалася, што я размаўляю па-беларуску. У мой бок было
сказана вельмі шмат добрых слоў. Але зышліся, што
Дзед Мароз будзе рускамоўны.
І вось стаю ў касцюме гатовы выйсці на пляцоўку
да дзяцей, як да мяне падбягае тая настаўніца і кажа:
«Мы тут з бацькамі параіліся. Давайце вы будзеце
сапраўдным беларускім Дзедам Марозам! Давайце
вы будзеце гаварыць па-беларуску!» Мне вельмі
спадабалася ідэя, і я выйшаў да дзяцей…

Белорусская Москва
«Какой самый большой польский город в мире?» –
«Чикаго». – «А какой самый большой белорусский
город в мире?» – «Бостон…»
Не буду спорить с авторами этого анекдота. Уверен
лишь, что Москва в десятку самых больших белорусских городов входит смело. Можно продолжать
колотить понты, что наши там-де и Кремль заложили
и небоскрёбы Москва-сити, и в Думе сидели, и в Бутырке парились. Мне это неинтересно. Пусть историки
сами едят свой хлеб. А я откушаю пищи публициста и
расскажу чуток о «белокаменной» нашего времени.
Философия работы: «Или ты его, или он тебя.
Слабым здесь не место»
Итак – Москва. Город для молодых и дерзких (выделяю особо жирным шрифтом). Место, где ты исполняешь свои мечты. Именно «не исполняются», а
ты «сам исполняешь». Просто ставишь перед собой
цель и идёшь к ней. Хочешь всю жизнь пролежать на
диване, потягивая второсортный пивас? Пожалуйста, тебе никто мешать не будет. А есть нормальное
желание к 28 годам заработать первый миллион
нормальных европейских или американских рублей –
вперед! Помогать никто не будет, но и мешать тоже
особо некому. Единственная преграда – ты сам, твоя
несерьезность и лень.
Москва – город с нормальными капиталистическими ценностями. Адекватность и смелость в принятии
решений. Ответственность за свои слова и действия.
Тут вас никто не будет ждать и мало кто поможет.
Здесь работает первое правило бизнеса: «Сломал –
плати; создал проблему – реши!».

Рабочий день здесь практически не заканчивается.
И если в Бресте (да и в Минске) в 7 утра на улице людей практически нет, и только к 8 народ более-менее
раскачивается, то в Москве уже в 6 утра движуха на
приличном уровне. И никто никого не заставляет.
Каждый понимает, что «время – деньги», свои деньги. И это касается всех случаев, работаете ли вы «на
дядю», либо у вас свой бизнес. Некоторые умудряются
работать на двух-трёх работах. Ваш покорный слуга
тоже горел в этом огне.
А работы в Москве – более чем предостаточно. На
любой вкус, цвет, достаток и прихоть. Здесь несложно
начинать с нуля, а тем кто «ваще в теме», открыты
все возможности.
Зарплата. Её уровень зависит наполовину от вашего профессионализма, а наполовину от вашей
наглости. Учитывайте, правда, что просто наглости
недостаточно. Потому как после собеседования вас
ждут конкретные обязанности. И здесь ждут вашей
отдачи на все 200%.
Хороший человек – это не профессия. Не всегда, но
встречаются и такие вакансии. Что правда, их мало.
В основном, востребованы сволочи. Работодатель
требует дисциплины и полной самоотдачи в работе.
Учитывая московские размеры зарплат – он имеет
на это право. Если у нас можно за миллион - полтора
(белорусских рублей) света белого не видеть, то там
человек с мозгами может себе позволить купить за
эти деньги летние сандалии.
Перспективы – повторяю: границы устанавливаете
сами. Только помните: за большой и красивой мечтой
надо ехать лет на … (рассчитывайте на 7-9).

Вярнуўшыся ў грымёрку, я цвёрда сказаў, што
беларускамоўным Дзедам Марозам я працую, здаецца,
у апошні раз. Чаму? А дзеці мяне амаль не разумелі,
і маёй Снягурцы даводзілася мяне перакладаць. Гэта
адбывалася прыкладна так. Дзед Мароз: «Дзеткі, давайце пагуляем!” Дзеці здзіўленым позіркам глядзяць
на Дзеда Мароза, і тут Снягурка: «Детки, поиграем с
Дедушкой Морозом?» Дзеці: «Да!». Дзед Мароз: «Ну,
што, дзеткі, прыйшоў час уручыць вам падарункі».
Дзеці зноў моўчкі пераглядацца. Снягурка: «Хотите
получить от Деда Мороза подарки?» Дзеткі: «Да!»
***
Не гатовыя нашы дзеці да беларускай мовы. І
вершыкі беларускамоўныя расказваюць нібы на замежнай мове. Крыўдна. А гэта наступнае пакаленне… Дзеці растуць, а беларускамоўны Дзед Мароз
вымірае…

Антось Янкоўскі
Этика жизни: «Иногда можно то, чего нельзя»
Цены: одеться и прокормиться в Москве дешевле,
чем в Беларуси. Чего не скажешь о развлекухе. Бары,
клубы, рестораны и прочий культурный и некультурный отдых будет дороже в разы. Но от свободы выбора сносит крышу. Можно поехать на озеро Селигер
на простецкую рыбалку к потомкам «Тимура и его
команды», а можно в компании гламурнейших проституток спустить пару тысяч в казино «Метелица».
Жильё: от хайтековских стеклобетонных жилых
комплексов до консервативных хрущевских джунглей.
Цены на эту радость по нашенским меркам совсем некошерные: от 600 за квартирку а-ля «Раскольников,
топор и старушка» до …6000 у.е. за вид на место
встречи Воланда с писателем Берлиозом.
Ритм города разгоняет и тебя самого. Динамика
чувствуется во всём: никто и ничто не стоит на месте.
К примеру, у нас результат своей работы надо ждать
какое-то время. И не всегда быть уверенным, каким
он будет. Да будет ли вообще. Там же уже к вечеру
ты видишь результат, либо даже чувствуешь его в
потяжелевшем кошельке.
Представляете какой кайф, достигнув поставленной цели, вернуться на «бацькаўшчыну». Профессиональный опыт, деловые связи, хороший счет в банке. И
возможность заняться любимым делом в родном Бресте либо в Больших Чучевичах Лунинецкого района.
Белорусская Москва
Maskva.net – наши люди там. Коммуникация с
ними сгладит культурный шок первого времени в чужой стране. Удачные карьеры, добрые советы, наша
мова. Белорусское Землячество Москвы: каждая
пятница, вечер, 19.00, ресторан «Грабли» на ст.м.
Новокузнецкая.

Андрей Суховерхий
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Ёга – карысць або шкода?

Ёга супраць стрэсу

У сучасным свеце ёга азначае пазітыў і энергію. Ёга можа быць лячэннем, задавальненнем або стылем жыцця. «Настаўнікі» гэтай навукі лічаць: перш чым дакрануцца да яе, трэба быць шчырым з самім сабой. Спытайце сябе: «Хто я? І навошта мне
гэта?» Ад гэтага залежыць ваш поспех.
Само слова «ёга» мае шмат значэнняў:
«практыкаванне», «утаймаванне», «злучэнне»,
«яднанне», «сувязь», «гармонія», «звяз», што ў
рэшце рэшт значыць «гармонія са сваім целам
праз практыкаванні».
Ёга бывае рознай, але ўсе яе плыні нясуць з
сабой новыя сілы, разуменне сябе. Любое цела
фармуецца з гадамі і кожнае практыкаванне
дае магчымасць ізноў адкрыць яго, вылепіць,
стварыць зноўку. Практыка ёгі дазваляе пановаму паглядзець на сябе, дапамагае змяніць
стаўленне да свайго цела. Спачатку цела не
слухаецца, супрацівіцца. Аднак рэгулярная
практыка здольная рабіць сапраўдныя цуды!
У Беларусі таксама існуюць настаўнікі гэтай
таямнічай навукі, адзін з якіх падзяліўся сваімі
ведамі з намі.
Аляксандр Новікаў – дасведчаны практык і
выкладчык ёгі ў Менску (гл. сайт yogin.by). За
свае старанні ў вобласці ёгі Аляксандр атрымаў
дыплом ёга-тэрапеўта ў Маскве. У сваіх матэрыялах Аляксандр Новікаў папулярна і досыць глыбока апісвае праблему, каб чытачы змаглі
атрымаць паўнавартасную інфармацыю. А таксама
асэнсаваць пытанні развіцця арганізма і здароўя, і іх
сувязь з ёгай.

Хатха-ёга.

Што гэта? Хатха-ёга – гэта адмысловая гімнастычная
тэхналогія для комплекснага ўдасканалення цела
і свядомасці. Сярод шматлікіх вядомых чалавецтву тэхналогій хатха-ёга з'яўляецца адной з самых
эфектыўных.
У ёй існуе маса фактараў, якія дапамагаюць дасягнуць фізічнай гармоніі з дапамогай фізічных сродкаў
уздзеяння на арганізм (дыета, дыханне) і псіхічных
сродкаў (медытацыя). Кожнае практыкаванне
ўздзейнічае на вызначаную частку цела, орган або групу органаў. Адмыслова падабраныя комплексы, у якіх
важную ролю грае паслядоўнасць практыкаванняў,
ужываюць для паляпшэння і ўмацавання здароўя,
для барацьбы з рознымі хваробамі. Пры іх выкананні
ўлічваюць дыханне або кропку, куды павінна быць
накіраваная ўвага. Хатха-ёга дапамагае чалавеку
здабыць паўнавартаснае здароўе і самастойна, сваёй
воляй, дамагчыся выздараўлення.

Паводле тэорыі Новікава, да позняга сярэднявечча ў аснове ёгі ляжала практыка працы са свядомасцю. «Целавыя» практыкі сустракаліся, але мелі
малое распаўсюджванне. Мэтай хатха-ёгі з'яўляліся
аздараўленчыя эфекты і, натуральна, дапамога ў
дасягненні спецыфічных станаў у свядомасці чалавека. Развіццё навукі доўжылася на працягу трох
стагоддзяў, а сваё асноўнае развіццё хатха-ёга атрымала толькі ў 20-м ст. Глыбокі аналіз уздзеяння ёгі
на арганізм чалавека праводзілі некалькі інстытутаў, і
вялікая частка поглядаў на хатха-ёгу «вырасла» ўсяго
з некалькіх «галін».
На сённяшні дзень можна сцвярджаць наступнае:
практычна ўсе кампаненты ўздзеяння хатха-ёгі на
арганізм тлумачацца навукова – гэтым займаецца вялікая колькасць выкладчыкаў і навукоўцаў.
Аздараўленчы эфект ёгі аказваецца «чорнай скрыняй»:
– Як яна ўплывае – незразумела, уплывае і ўсё, –
сцвярджае Аляксандр.
Практычна ўсе эфекты хатха-ёгі могуць быць
растлумачаныя. І існуе два варыянты стаўлення да
яе - верыць у часамі супрацьлеглыя «меркаванні»,
або разбірацца. Паспрабуем разабраць эфектыўнасць
хатха-ёгі «у змаганні са стрэсам».

Ёга і стрэс

Стрэс – гэта чума 21-га стагоддзя. Ашалелы тэмп
жыцця і не вельмі спрыяльная экалогія зусім не дадаюць нам здароўя. Акрамя таго, напружаныя стасункі
ў працоўным калектыве, сталае функцыянаванне ў
рэжыме дэдлайна здольныя выбіць з каляіны нават
самага здаровага чалавека.
Калі стрэс становіцца хранічным, развіваюцца
тыя або іншыя псіхічныя сімптомы, становіцца
відавочнай неабходнасць нешта з гэтым рабіць.
Лічыцца, што ў «змаганні супраць стрэсу» можа
дапамагчы Ёга!
Стрэс - гэта неспецыфічная рэакцыя
арганізма на любы раздражняльнік, фізічны
або псіхічны.
Нягледзячы на розную прыроду гэтых
уздзеянняў, рэакцыя арганізма заўсёды аднолькавая: выкід адрэналіну і норадрэналіну ў
кроў, павелічэнне артэрыяльнага ціску, прыток
крыві да цягліц і мозгу, адток яе ад органаў
стрававальнай сістэмы, скуры і іншых органаў,
павелічэнне канцэнтрацыі глюкозы ў крыві.
Нярэдка стрэс становіцца хранічным, што
выклікае мноства змен: парушэнне гарманальнага балансу, а таксама ўзмацненне распаду
бялкоў і павышанае ўтрыманне глюкозы ў крыві;
гастрыты і язвы; павышаны артэрыяльны ціск;
хваробы пазваночніка; хуткае старэнне скуры,
выпадзенне валасоў і інш.
Гэтая карціна тым больш прыгнятае, што
эфектыўных методык змагання са стрэсам практычна не існуе. Звычайна чалавек, які адчувае на
сабе ўздзеянне сталага стрэсу, выбірае адну з двух
стратэгій: спорт або тэхнікі рэлаксацыі (аўтатрэнінг,
дыхальныя практыкаванні).
Займаючыся спортам, чалавек часцяком не ўхіля
ецца ад сваіх праблем, працягваючы пакутліва абдумваць іх на сцежцы басейна або ў трэнажорнай зале.
У выніку ён толькі яшчэ больш паменшыць рэзервы
арганізма.
Тэхнікі рэлаксацыі ж, наадварот, ніяк не ўздзейні
чаюць на фізічны складнік стрэсу – хранічная мышцавая напруга. Чалавек не здольны расслабіцца і, у
выніку застаецца сам-насам са сваімі трывожнымі
думкамі.
Што ў такім выпадку можа прапанаваць ёга? На
занятках ёгай выкарыстоўваюцца практыкаванні,
накіраваныя на здыманне мышцавых спазмаў з тых
зон, якія ў першую чаргу рэагуюць на стрэс. Гэтыя
практыкаванні перамяжоўваюцца з тэхнікамі глыбокай рэлаксацыі. Ёга як бы «мадэлюе» нармалёвую
фізіялагічную рэакцыю на стрэс, дазваляючы завяршыць ланцужок фізіялагічных рэакцый.
Таму заняткі ёгай выклікаюць хуткае паляпшэнне
стану пры такіх праблемах, як неўрозы, бяссонніца,
галаўныя болі, парушэнні менструальнага цыклу,
гіпертанія, гастрыты, язва, а таксама стабілізуюць эмацыйны стан і забяспечваюць чалавека эфектыўным
спосабам процістаяць стрэсу ў будучым.
Псіхічны кантроль над стрэсам здабываецца шляхам назірання за сваім станам свядомасці, як у сядзячай медытацыі, так і падчас фізкультурнах заняткаў, а
затым – і «па жыцці».

выснова, дарагія чытачы!

Ёга – найлепшы варыянт для тых, хто імкнецца
развіць гнуткасць і здабыць душэўную раўнавагу. Калі
ж у вас слабая спіна або ёсць жаданне падцягнуць прэс
і сцёгны, тады аддайце перавагу заняткам хатха-ёгі.
Стрэс? Нервовасць? Ёга – вось што дапаможа вам!

Аляксандра Літвінчук

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА
«Я не хочу детей» / «Женятся только дураки»
Делая подобные заявления, вы твердо отказываете
женщине в призрачном совместном будущем, на которое она рассчитывает в отношениях с вами. Причем
надежда на любовь до гробовой или хотя бы кухонноразделочной доски приходит всегда и автоматически.
Посему, даже если вы дали обет безбрачия во всех
мировых религиях, молчите об этом, пространно рассуждая о том, что семейные ценности – это важная
часть вашей жизни.

Опасные Фразы

Некоторые мужчины не догадываются о том, что все сказанное будет не только использовано против них. Многие из перечисленных ниже фраз можно смело высекать
на надгробных плитах любовных отношений, в то время как представители сильного пола будут недоумевать – «А чего я такого сказал?»
«Успокойся!»
Эта фраза производит эффект, обратный тому,
которого вы добиваетесь. А если еще и произнесена
тоном раздраженно отмахивающегося от мухи усталого мудреца – все, записывайте себя в герои-мученики!
Женщины – существа невыдержанные и многословные, поэтому вслед за вашим малодушным
«Успокойся!» последует атака на отказавший вам в
момент произнесения этого страшного слова мозг,
начинающаяся обычно с «Не надо меня успокаивать!»
За более развернутую и оскорбительную форму «У
тебя что, критические дни?» вам уничтожат столько
нервных клеток, что целый зоопарк придется выпустить на волю для того, чтобы освободить для
вас новые!
«Ты потолстела!»
За это высказываение всякого мужчину ждет немедленная смертная казнь. Если не в реальности, то в
женском воображении, и экзекуция будет такой кровавой и мучительной, что испанская инквизиция явится
с того света для того, чтобы взять мастер-класс.
Для сохранения кармы, ауры и бессмертной души,
а также для того, чтобы вам не плевали в суп ядом,
запомните: единственная часть тела, которая у женщины может потолстеть – это грудь! Все остальное
только худеет и худеет. Без вариантов.
«А вот моя бывшая…»
Вы что думаете, это действительно кого-то интересует? Ваша нынешняя дама сердца и так ночей не
спит, ставя вашей бывшей единицы за фотографии
на «Одноклассниках».
Даже если вы будете вашу прошлую любовь старательно хаять, сие охарактеризует вас с самой плохой стороны – неблагородный и недостойный, мол,
кавалер попался, не мог расстаться красиво, значит
и про меня будет гадости говорить.
«Во что это ты вырядилась?»
Реакция на этот возглас обширна: от гнева до водопада слез. Критиковать наряд дамы в таком ключе
вы не имеете права даже если в вашем паспорте написано Ив Сен Лоран.
«Зачем тебе еще одни сапоги?» / «Куда делись
все деньги?»
Сапог, сумок, платьев и бусиков никогда не бывает
много. Это закон, непреодолимый, как гравитация.
Организм женщины устроен так, что может месяц
жить на одной гречке, после того, как его хозяйка
потратила всю зарплату на классные сапожки. Даже
именитые британские ученые не могут разгадать эту
загадку.

«Моя мама делает это лучше!»
Ну так и встречались бы со своей мамой. Все жалобы на то, что мамины пироги, супы и вязаные носки
радовали вас больше, могут привести к тому, что вас
рано или поздно пошлют… к маме.
Вам ведь не приходит в голову заплетать ей банты в
косы и печь ароматные блины со сгущенным молоком
на завтрак каждую субботу? А у нее тоже, между прочим, есть мама, которая приучила ее к этим приятным
жизненным радостям!
«Посмотрим…» / «Если получится…»
Женщины ненавидят неопределенность. Беспомощное «Посмотрим…» в ответ на любую просьбу
сигнализирует только об одном: вы даже не собираетесь делать то, о чем вас просят, но настолько
трусливы, что боитесь об этом сказать прямо. Ищите
разумные заменители, например «Я приложу все
усилия, чтобы это сделать!»
«Твоя подруга такая сексуальная!»
Этой фразой вы можете воспользоваться только
в одном случае – если вам сильно не нравится ее
подруга, и вы не хотите никогда больше ее видеть.
Сработает безотказно.
Причем, скорее всего, обвинят во всем вовсе не
вас, а коварную товарку, которая подозрительно часто
мелькает в слишком коротких и вызывающих платьях.
«У меня деловой ужин в пятницу вечером»
На женском языке это обозначает, что вы собираетесь на свидание с другой. Потому как кто же назначает деловые ужины по вечерам пятницы и надевает
на них самый дорогой галстук?
«Я не позвонил, потому что…»
Никакие стихийные бедствия во время срочного совещания, похищения стадом инопланетных гусениц и
смерть любимого хомячка Эстебана Гадости не станут
вам оправданием. Она точно будет знать, что вы ей
врете. Каждая женщина знает: вы не позвонили просто
потому, что не хотели этого делать, иначе бы нашли
минутку, полминутки или написали СМС.
«Нам нужно поговорить»
При первых звуках этой фразы у женщины случается внутренний нервный взрыв – она определенно
знает, что ничего хорошего такое начало не предвещает. А значит, организм мобилизуется и переходит
в экстремальный режим работы.
Все, что вы скажете, будет интерпретировано как
вражеская экспансия. Не ждите пощады и вдумчивых
решений. Сами виноваты: сначала красной тряпкой
перед быком размахиваете, а потом жалуетесь, что
вас забодали.

«А ты уверена, что ребенок от меня?»
Эта реплика – победитель в конкурсе на самую отвратительную реакцию на известие о беременности.
Мало того, что вы сообщаете о своем нежелании
иметь ребенка и нести ответственность, так еще сомневаетесь в ее верности.
«Ну и уходи!»
Если в пылу ссоры ваша дама экзальтированно собирает свои вещи или уходит в ночь совсем без ручной
клади, самое худшее, что вы можете сделать – это
не попытаться ее остановить. Даже если она будет
брыкаться и царапаться, ваша задача – остановить
уход или, в крайнем случае, догнать и вернуть. Это
будет воспринято как Настоящий Мужской Поступок.
«Я тебя не люблю»
Как только женщина слышит эти слова, у нее внутри запускается режим самоуничтожения. Ей хочется
выпить средство для чистки раковин, засунув для надежности голову в газовую духовку.
Но не спешите радоваться – инстинкт продолжения
рода и самосохранения быстренько блокирует дурные
мысли у 95% покинутых дам, поэтому тумблер резво
переключается с «само» на просто «уничтожение».
И угадайте, кто станет объектом этого веселого
действа?
«А ты что, обиделась?»
Эти слова обычно произносятся умильным голоском олененка Бэмби и часто – вслед за всеми
вышеописанными запретными фразами. Причем
мужчина может как притворяться непонимающим, так
и толстокоже, но абсолютно искренне не понимать –
что же такого кошмарного и коварного он совершил
и как вымолить прощение.
Первую инструкцию вы уже получили. Не нужно
пытаться разобраться в том, по каким причинам
женщины ведут себя именно так. Они действуют по
совершенно недоступным мужчинам, но легко понятным им самим схемам. Просто выучите определенные правила и следуйте им, не пытаясь постичь
божественный замысел.

Татьяна Прудинник, interfax.by
Фота: photoclub.by

АБ’ЯВЫ
УВАГА!!!

Абвяшчаецца дадатковы набор карэспан
дэнтаў у склад рэдакцыі бюлетэня «Дзедзіч»
Студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў, вучняў
старэйшых класаў і ўсіх, хто жадае:
- выказаць свае думкі,
- навучыцца пісаць артыкулы,
- зірнуць на навакольны свет вокам журналіста,
просім звязацца з намі па тэл.:
(029) 660-57-41 (Дзмітрый),
(029) 222-58-28 (Уладзімір).
Таксама запрашаем да супрацоўніцтва
мастакоў, карыкатурыстаў, фатографаў.
Прэс-служба “Дзедзіча”
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Чалавеку не дадзена зразумець тры рэчы. Бога,
Сусвет і Савецкіх Інжынераў, якія прыдумалі сцяну
праз якую ўсё, б**, чуваць, але цвік у яе забіць немагчыма!!!
***
Дзяўчыны – як абаненты мабільнай сеткі: то ўвесь
час занятыя, то часова не даступныя, то недастаткова
грошай на вашым рахунку.
***
Дзяўчыны – як фільмы: адну паглядзеў і забыўся,
а на іншую хочацца схадзіць яшчэ раз.
***
Учора знайшоў другую палову. Усю ноч прымяраў
- не мая...
***
На замежным пляжы. Муж – жонцы:
- Маша, ты Барсіку корм пакінула?
- Я думала, што ты пакінуў.
- Ну вось, што ні адпачынак, то ката хаваем.
***
- Чаму віно жоўтага колеру завецца белым?
- Таму што яго робяць з зялёнага вінаграда...
***
Тэлефонная гутарка. Яна:
- Ты моцна заняты?
- Ну не ведаю... Жонка і двое дзяцей гэта моцна?
***
Дзяўчына - хлопцу:
- Ты мяне кахаеш?
- Так.
- Моцна?
- Моцна.
- А што табе падабаецца больш за ўсё?
- Піва.
***
Маладзенькая настаўніца прывяла клас у заапарк
на экскурсію і размаўляе з супрацоўнікам:
- Скажыце, мы зможам убачыць малпаў?
- На жаль, не: у іх цяпер шлюбны сезон, яны не
выходзяць з клетак.
- Ой, як шкада... Дзеці так жадалі паглядзець малпачак... А можа, як-небудзь іх выбавіць адтуль – ну,
арэшкамі прывабіць...
- А вы самі б выйшлі?
***
Два аднакласнікі гутараць пра жыццё. Даўно не
бачыліся. Адзін кажа:
- Я заўсёды марыў сядзець за рулём велізарнай
машыны і каб мае кішэні былі набіты грашыма.
- Ну, і як, так і не спраўдзілася твая мара?
- Чаму ж, спраўдзілася! Я працую кіроўцам
маршруткі!!!
***
Як па манеры кіравання вызначыць – жанчына за
рулём ці дзяўчына?
Дзяўчына кідаецца ад суседніх машын, а жанчына
– прыціскаецца...
***
Муж стаіць каля салона прыгажосці, чакае жонку.
Тая выходзіць і какетліва пытае:
- Ну, як?
Той паглядзеў і кажа:
- Ну... Ты хаця б паспрабавала!

- Што самае лепшае на свеце?
- Сэкс!
- А які сэкс?
- На Свеце!!!
***
- Уяўляеш, Маш: ехала я па шашы і перавярнулася.
Ляжыць цяпер мая машынка на даху, колы свае ў
розныя бакі расставіла... А я хаджу вакол яе і думаю:
чаго ж ёй трэба?
- А чаму ты вырашыла, што ёй чагосьці трэба?!
- Таму, што калі мне чаго-небудзь трэба, я так
раблю...
***
- Чуеш? А што такое ДРЫФТ???
- Загуглі...
- А гэта хто такія???
***
Паехаў мужык на кірмаш у Драгічын, купіў карову.
Вярнуўся ў родную вёску: карова доіцца выдатна, есць
усё запар, але быкоў і на кіламетр не падпускае. Як
толькі бык падыдзе сукупляцца, садзіцца на зад - і ўсё.
Выклікаў ветэрынара. Той прыходзіць:
- Якія праблемы?
- Сукупляцца не жадае, убачыць быка - і на зад
адразу садзіцца!
- Ясна. Карову дзе купляў, у Драгічыне?
- Так, а ты адкуль ведаеш?
- Так у мяне жонка адтуль...
***
- Ты самая прыгожая была на сваім Дні нараджэння.
- Дзякуй! Я старалася!
- Спецыяльна гасцей падбірала?!
***
Аб'ява:
«Дасведчаны лекар дапаможа бяздзетным сем'ям у
выпадку бясплоддзя мужчыны, і паспрабуе дапамагчы
ў выпадку бясплоддзя жанчыны».
***
У цэху па вытворчасці клею «Момент» заўсёды
пануе вясёлая і пазітыўная атмасфера.
***
Бландынка чытае прозвішча мужыка ў пашпарце:
- Якое цікавае прозвішча. Жук... Я правільна націск
стаўлю?
***
Анкета на сайце знаёмстваў.
Пол: жаночы
Сямейнае становішча: у актыўным пошуку
Любімая музыка: Каб спявала што-небудзь
Любімыя тэлешоў: Comedi Club
Пра сябе: Я не такая, як усе!!!
***
Калі дзеўка ліпне, дзеўку трэба атадраць.
***
Медінстытут, факультэт гінекалогіі. Прафесар першакурснікам:
- У кожнага павінна быць каханая дзяўчына. Хатнія
заданні без гэтага вы зрабіць не зможаце.
***
Як добра, што ў маёй дзяўчыны вялікія грудзі... Так
прыемна абняць яе моцна-моцна і адчуць, што паміж
намі штосьці ёсць.
***
Мама:
- Так, Вовачка, мы цябе распесцілі... Напэўна,
прыйдзецца цябе пакараць!
- Як гэта: ВЫ распесцілі, а МЯНЕ пакараць?

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 08.01.2011 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Класіфікацыя станаў ап'янення дзяўчыны на вечарынцы:
0 - звычайнае
1 - plug&play
2 - drag&drop
***
- Як пазнаць, ці лазіць жонка ў мае кішэні?
- Пакладзі туды прэзерватыў.
***
«Я цябе прабачыла», - надрапала дзяўчына цвіком
на капоце яго машыны.
***
Муж сядзіць за кампутарам і сячэцца ў стралялку.
Жонка, спрабуючы прыцягнуць увагу мужа:
- Ну вось адкажы мне, навошта табе гэтыя монстры,
калі ў цябе ёсць я?
***
Паспяховая кар'ера – гэта калі вы спяшаецеся на
працу, у той час як усе астатнія адпраўляюцца на
шашлыкі.
***
У секцыю самаабароны ходзяць жанчыны з такой
знешнасцю, што і падумаць страшна пра тых, хто іх
будзе гвалтаваць.
***
У царкве насупраць офіса з раніцы без перапынку
б'юць у званы. Калега - калегу:
- Ты не ведаеш, чаго яны звоняць цэлы дзень?
- Дазваніцца не могуць.
***
Знайшоў мужык лямпу, пацёр яе. З лямпы вылез
джын:
- Я джын, і я выканаю тры тваіх любых жаданні!
- Жадаю шмат грошай!
Сказана – зроблена.
- Жадаю шмат жанчын!
І гэта выканаў джын.
- Жадаю яшчэ тры жаданні!
- Э, не. Гэтага я зрабіць не магу. Адзін джын можа
выканаць толькі тры жаданні.
- Ну, тады жадаю яшчэ джынаў!
***
Воўк – гэта сабака, якая пайшла ў партызаны.
***
Жонка з мужам у супермаркеце. Жонка:
- Не забудзь прэзерватываў купіць.
- Блін, 2000 рублёў за 3 разы.
- Табе хтосьці танней дае?
***
Сутнасць тэрміна «прафесійная дэфармацыя
асобы» мне была незразумелая ў поўнай меры нават
пасля выступу на канферэнцыі ў акадэміі з дадзенай
тэмай. Але калі да мяне ў госці прыйшоў сябарфатограф і на маю просьбу ў пярэднім пакоі «зняць
куртку», узяў і сфатаграфаваў яе - усё адразу ж стала
на свае месцы.
***
Яна прызначыла яму спатканне на станцыі са шмат
абяцальнай назвай «Дынама».
***
Арбакайтэ - Семяновіч:
- Я зараз распавяду такі анекдот, што ў цябе сіські
адваляцца ад смеху.
- Так табе яго, напэўна, ужо даўно распавялі?
***
Скажы начальніку: «Не!» і атрымай прыз па
ўласным жаданні.

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
Рэдакцыйная калегія: Ю. Агіевіч, П. Белавус, П. Дайлід, В. Клімус,
Г. Когаць, К. Шэлест. Адказны за выпуск: Стэфанія Малюта.
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41, (029) 724-21-16.
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы
для далейшай палемікі
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• Наклад 299 асобнікаў

